
BABA HAYDAR CAMii ve TEKKESi 

XVIII. yüzyıldaki bir onarıma aittir. Avlu
nun doğu yönündeki merdivenli girişin 

solunda haztre duvarında, Baba Haydar 
Semerkandl'nin kabrine bakan kitabeli 
bir niyaz penceresi vardır. 
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BABAİLYAS 

(ö_ 637 / 1240) 

1240 yılında 
Anadolu Selçuklu Devleti'ne karşı 

giriştiği büyük siyasi-içtimal 
ayaklanma hareketine adını veren ve 

Anadolu'da ilk gayri Sünni 
cereyanların temelini atan 

Türkmen şeyhi. 
_j 

Şeyh Ebü'l-Beka Baba İlyas-ı Horasa
nf, büyük bir ihtimalle, Moğol istilası sı
rasında yıkılan Harizmşahlar Devleti sa
hasından, beraberindeki Türkmenler'le 
Anadolu'ya göç etmiştir. Anadolu'ya gel
meden önceki hayatı hakkında hiçbir şey 
bilinmemektedir. Onunla ilgili en eski 
kaynaklardan biri olan ve tarunu Elvan 
Çelebi'nin 733 ( 1332"33) yılında kaleme 
aldığı Menakıbü'l-kudsiyye adındaki 

menakıbnameye göre, Anadolu'ya gel
dikten sonra Amasya yakınında bugün 
İlyas köyü adıyla bilinen Çat köyüne yer
leşmiş, bir zaviye aÇarak Vefaiyye tari
katını yaymaya başlamış ve etrafına pek 
çok mürid toplamıştır. Sözü edilen kay
nakta Dede Garkın adında bir Türkmen 
şeyhinin halifesi gösterilmekle beraber 
mensup bulunduğu tarikatın adı zikre
dilmemiştir. Ancak aynı sütaleden gelen 
ve yine bir şeyh olan Aşıkpaşazade'nin 
belirttiğine göre Baba İlyas. Tacülariffn 
Seyyid Ebü'l-Vefa Bağdadl'nin (ö. 501 / 
ll 07) kurduğu Vefaiyye tarikatına men
suptu (bk. Aşıkpaşazade, s. !) Bu sebep
le Baba İlyas 'ın şeyhi olarak gösterilen 
Dede Garkın'ın da aynı tarikata bağlı ol
duğu söylenebilir. Vefaiyye tarikatının 

XIII. yüzyıldan itibaren Anadolu'da özel
likle Türkmen zümreleri arasında yayıl
dığı, Yeseviyye, Kalenderiyye, Haydariy
ye gibi gayri Sünnf mahiyetieki öteki ta
rikatlarla birlikte XIV. yüzyı lda dahimev-
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cudiyetini sürdürdüğü anlaşılmaktadır 

(bk. Aşıkpaşazade, s. 46 ; Neşrf, ı. 47). 

Bugüne kadar Baba İlyas'ın Babailik 
adı altında bir tarikat kurduğu ileri sü
rülmüşse de gerçekte böyle bir şeyin söz 
konusu olmadığı, bu yanılgının adı ge
çen ayaklanma hareketinin iyi tahlil edil
memesinden ileri geldiği söylenebilir. Ba
ba İlyas kendi adına tarikat kurmamış, 
bağlı bulunduğu Vefaiyye tarikatının şey
hi olarak Çat köyündeki zaviyesinde, İs
lamiyet' e girmeleri üzerinden fazla bir 
zaman geçmediği için henüz eski inanç
larını belli ölçüde koruyan ve okuma yaz
ma bilmeyen yarı göçebe Türkmenler'e 
yapılarına uygun bir tasawuf anlayışı 
sunmuştur. Onun fikirlerinin kısmen İs
maill tesirler taşımış olması da kuwet
le muhtemeldir. Çünkü Baba İlyas, çok 
zor içtimal ve iktisadi şartlar içinde ya
şayan, gerek yerli halkla gerekse yöne
tim çevreleriyle pek çok problemi olan 
Türkmenler'i Selçuklu hükümetinin bas
kılarından kurtaracak bir mehdi hüviye
tiyle ortaya atılmış bulunuyordu. Türk
menler onun talimat ve propagandala
rını canla başla benimsemişler, hatta 
daha da ileri giderek ona Baba ResQiul
lah bile demişlerdi (bk. Ebü'I-Ferec, ll, 
539-541; İbn BTbi, s. 498-500; Sı bt ibnü'I 
CevzT, XV, vr. 165• ; S. de Saint Ouentin, s. 
61-63) 

Baba İlyas 637 ( 1240) yılında Anadolu 
Selçuklu Sultanı ll. Gıyaseddin Keyhus
rev'e karşı iktidarı ele geçirmek maksa
dıyla hazırladığı ayaklanmanın fiili ida
resini halifesi Baba İshak'a havale etti. 
Ayaklanmanın ilk zamanlarında başarı 
kazanarak Güneydoğu ve Orta Anado
lu'yu ele geçiren Baballer Amasya'da ilk 
yenilgiye uğradılar. Amasya Kalesi'ne sı
ğınmış olan Baba İlyas burada Mübari
züddin Armağanşah kuwetleri tarafın
dan kıstırılıp yakalandı ve idam edildi. 
Buraya gelen fakat şeyhini kurtarmaya 
muvaffak olamayan Baba İshak yöneti
mindeki diğer grup Konya üzerine yü
rüdü. Ancak Kırşehir yakınlarındaki Mal
ya ovasına geldikleri sırada Babailer, pa
ralı Frank askerlerinin de bulunduğu Sel
çuklu ordusu tarafından ikinci defa ağır 
bir yenilgiye uğratıldılar ve Baba İshak 
öldürüldü. Böylece isyan bastırılmış oldu. 

Baba İlyas'ın bu isyanla birlikte baş
lattığı dinl-tasawuff hareket, asıl onun 
ölümünden sonra oğlu Muhlis Paşa ve 
diğer halifeleri vasıtasıyla özellikle Or
ta ve Batı Anadolu'da yayılmış, Osman
lı Devleti'nin kuruluş döneminde abda
lan-ı ROm hareketini ve nihayet Bektaşi-

liği doğurmuş ve asıl önemlisi, XVI. yüz
yılda Osmanlı belge ve vekayi'namele
rinde kızılbaş veya Rafizi . adı verilen 
zümrelerin teşekkülüne zemin hazırla

mıştır. 

Bütün bunlar göz önüne alındığı tak
dirde Baba İlyas'ın Türkiye'nin içtimal 
ve dini tarihinde bugüne kadar en te
sirli rollerden birini oynamış bir şahsi
yet olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. 
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ı 
BABAİSHAK 

ı 

(ö. 6371 1240) 

1240 yılında 
Anadolu Selçuklu Devleti'ne karşı 

hazırlanan ve 
"Babai isyanı" diye bilinen 

büyük Türkmen ayaklanmasında 
Baba İlyas adına harekatı yöneten 

L 
Türkmen şeyhi. 

_j 

Babaf isyanı sırasındaki mevkii ve yap
tıkları dışında hayatı hakkında hiçbir bil
gi yoktur. Yalnız Hüseyin Hüsameddin 
kaynak belirtmeden Baba İshak'ın asıl 
adının İzak olup Trabzon'daki Komne
nos hanedanına mensup bir Rum müh
tedisi olduğunu, Amasya'da bir Rum im
paratorluğu kurmak istediğini, bunu ba
şarabilmek için de müslüman hüviyeti 
altına gizlenerek Müslümanlık ve Hıris
tiyanlık karışımı bir doktrin geliştirdiği
ni yazmaktadır (Amasya Tarihi, ıı. 263-

273). Hiçbir delil ve kaynakta destekle
nemeyen bu önemli iddiayı ancak bir ih
timal olarak değerlendirmek mümkün
dür. Bununla beraber Baba İshak'ın, Ba-



ba ilyas-ı Horasanf'nin en önde gelen 
halifesi olduğu . bu sebeple ayaklanma
nın propaganda ve teşkilatianma safha
sından fiilen başiatılıp yürütülmesine ka
dar her hususta onun adına hareket et
me yetkisinin kendisine verildiği. başta 
Elvan Çelebi'nin Mendkıbü 'l-kudsiyye '

si (s 47-54) olmak üzere ilgili bütün kay
naklar tarafından doğrulanmaktadır. 

Baba ishak son zamanlara kadar is
yanın önderi olarak biliniyor ve kendisi
nin şeyhi olmasına rağmen Baba ilyas 
olay dışında görülüyordu. Fakat konu 
üzerinde yapılan son araştırmalar, bu 
görüşe sebebiyet veren ibn BfbT'nin çe
lişkili ifadelerinden yola çıkılarak gerek 
eski kaynakların gerekse Elvan Çelebi'
nin eserinin sağladığı yeni bilgilerin ışı

ğı altında, isyanı planlayanın Baba ishak 
değil Baba ilyas olduğunu meydana ç ı 
karmıştır (bk Ocak, s. 83 -89) 

Baba ishak, yaşadığı Adıyaman ( Hı sn ı 
mansOr) yakınlarındaki Kefersud bölge
sinde Türkmenler'i silahlandırdıktan son
ra civa rı ele geçirdi ve böylece isyanı fi 
ilen başlatmış oldu. Selçuklu kuwetleri
ni üst üste yenerek Adıyaman 'ı, Gerger 
ve Kahta 'yı da aldı. Yolunun üstüne çı

kan her yeri ve her şeyi zaptederek Ma
latya 'ya yürüdü. Burada Selçuklu valisi 
Muzafferüddin Ali Şir' i de yenerek ken
disine katılan bölge halkının bir kısmıyla 
sayıca artan kuwetlerinin başında Amas
ya'ya ulaştı. Fakat Amasya Kalesi 'ne sı

ğınmış olan Baba ilyas ' ın Selçuklular ta
rafından öldürülmesine engel olamadı. 
Ancak burada Mübarizüddin Armağan
şah'ı mağlQp ederek şeyhinin idamına 
duyduğu kızgınlıkla Konya 'yı ele geçir
meyi planladı. Maiyetindeki Babailer' le 
birlikte intikam almak üzere Konya 'ya 
doğru yürüyüşe geçti. 

Baba ishak kumandasındaki Babailer 
kadınla rı . çocukla rı , sürüler i ve büt ün 
ağırlıklarıyla Kırşehi r' in kuzeydoğusun

daki Malya ovasına geldikleri sırada Sel
çuklu ordusuyla karşılaştılar. Kumandan 
Emir Necmeddin'in zırhlı Frank askerle
rini öne alarak saldırıya geçmesiyle ölüm 
kalım mücadelesi vermelerine rağmen 
zırhlı askerlere bir şey yapamadılar ve 
yenildiler. Çok şiddetli cereyan eden sa
vaşta Baba ishak hayatını kaybetti. Ba
bailer, çocuklar ve kadınlar hariç olmak 
üzere kılıçtan geçirildiler. Pek az bir kıs
mı kaçıp kurtulabildi veya esir edildi. 
Kurtulanlar arasında bulunan bazı Ba
ba iıyas halifeleri uç bölgelerine kaçtılar 
ve izlerini kaybettirdiler. 
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BABA KEMAL-i HUCENDİ 
1 

L 
(bk. KEMAL-i HUCENDi). 

_j 

BABAKÜHİ 
1 

(bk. KÜHİ- i şlRAzi). 
_j L 

1 
BABANAKKAŞ 

XV-XVI. yüzyıl 

L 
Osmanlı nakkaşı. 

_j 

Asıl adı Muhammed b. Şeyh Bayezid '
dir. Doğum ve ölüm tarihleri bilinme
mektedir. Fatih Sultan Mehmed'in Ra
mazan 870 'te (May ı s 1466), Çatalca'ya 
yakın inceğüz nahiyesinde Kutlubey (bu
gün Nakkaşköy) köyünü Baba Nakkaş ' a 

mülk olarak verdiği. aslı bugün mevcut 
olmayan bir temliknamenin Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü' ndeki Türkçe'ye çevrilmiş 
suretinden ( 19 6. 1946 ve 1517 nolu su ret) 
anlaşılmaktadır. Baba Nakkaş'la ilgili di
ğer bir belge, Safer 880 (Haziran 1475) 
tarihli bir vakfiyedir. Başında Fatih Sul
tan Mehmed 'in altın yaldızla çekilmiş, 

etrafı siyah tahrirli tuğrasının yer aldığı 
bu Arapça vakfiye, Baba Nakkaş'a veri
len Kutlubey köyünde yaptırdığı mesci
de aittir. Köyün tamamı ile inceğüz ' de 
bir değirmen ve diğer emlak bu mes
cide vakfedilmiş ve mütevelliliği Baba 
Nakkaş'ın ölümünden sonra eviatiarına 
intikal ettirilmiştir. Halen özel bir kolek
siyanda bulunan bu vakfiyenin önemli 
yanlarından biri. Baba Nakkaş'ın kimliği
ne ve yaşadığı döneme açıklık kazandır
masıdır. Vakfiyede Baba Nakkaş'ın sul
tanın mukarreblerinden (yakın adamların 

dan) olduğu. asil bir soydan geldiği ve ke
mal sahibi bulunduğu belirtilmektedir. 

Evliya Çelebi de Baba Nakkaş hakkında 
bilgi verir. Ona göre sanatçı Özbek asıl-

BABA NAKKAŞ 

lıdır ve Sultan ll. Bayezid'in m usah ib* i 
olup ilm-i nakşta Mani ile Bihzad aya
rındadır. Eski Saray kapısındaki nakışlı 

saçakla Saray-ı Cedid 'de Divanhane-i Ba
yezid Han'ın kubbe nakışları onun tara
fından yapılmıştır. Yine Evliya Çelebi'ye 
göre renkli nakış sanatını diyar-ı ROm'da 
o ortaya çıkarmıştır. Evliya Çelebi ölüm 
tarihini vermemekle birlikte türbesinin 
Baba Nakkaş kasabasında olduğunu söy
lemektedir. 

Baba Nakkaş' ın oğlunun Mahmud Def
teri olduğu bilinmekte ve Kutlubey kö
yündeki cami haziresinde yer alan me
zar taşından 936 ( 1529) yılında öldüğü 
anlaşılmaktadır. Onun oğulları, dedesinin 
vakfını genişleten ve ibn Baba Nakkaş 
diye anılan Derviş Mehmed Çelebi ile yi
ne Baba Nakkaş diye anılan Şeyh Musta
fa'dır. Dedesi gibi nakkaş olan Şeyh Mus
tafa ' nın 980 ( 1572) yılında vefat ettiği 
bilinmektedir. Bu sanatçı ile Baba Nak
kaş, isim benzerliğinden dolayı kaynak
larda birbirine karıştırılmıştır. 

S. Ünver. vakfiye ile Evliya Çelebi Se
yahatnamesi'ndeki bilgilere dayanarak 
Baba Nakkaş' ın Fatih Sultan Mehmed'in 
ve ll. Bayezid 'in mukarreb ve musahibi 
olduğu ve ayrıca onun "nakkaşların ba
bası " , en ustaları ve en yaşlıları olduğu
nu belirterek nakkaşbaşı mevkiinde bu
lunduğu sonucuna varmış ve istanbul 
Üniversite Kütüphanesi'nde bulunan (FY, 
nr. 1423) bir albümdeki çizimieri sanat
çıya atfederek bu albüme Baba Nakkaş 
Albümü adını vermiştir. Fatih Sultan 
Mehmed 'in saltanatının sonlarına doğ
ru düzenlendiği anlaşılan çeşitli hat ör
neklerini, tezhip ve bezerne desenlerini 
ihtiva eden bu albüm, sarayda bir nakış 
atölyesinin varlığını ispatlayacak nitelik
tedir. J . Raby, Fatih Sultan Mehmed dö
nemi sarayında yeni bir anlayışla yorum-

Baba Nakkaş ' a 

ait olmas ı 

muhtemel 
hatavi 

üslübunda 

bir desen 
(Mecma <u 'l

<ac.1~lb, 

İÜ Ktp., FY, 

nr. 1423,vr. 61~) 
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